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چکیده

هدف از پژوهش حاضر ،مقایسه سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی در دو گروه از دانششآمشززا اشار ر و
غیراار ر اامپیزتر و اینترنشت شزد .ایش پشژوهش از نشزق مق شی -مقایسشهای شزد .جام شه آمشاری ،ششام الیشه
دانشآمززا د یرسشتانی  71-71سشاهه اشار ر و غیراشار ر اینترنشت در سشا  7313شزد .افشراد نمزنشه  044نفشر از
دانشآمززا دختر و پسر سا دوم د یرستا در شهر تهرا زدنشد .دانششآمشززا غیراشار ر شا اسشتفاده از روش
دانشآمززا اار ر ه شیزه همتاسازی ( ر اسشا سش  ،جشن و طبقشه اجتمشاعی

نمزنهگیری تصادفی طبقهای و

پرسشنامه سشازگاری دانششآمشززا د یرسشتانی ) )AISSو

اقتصادی) انتخاب شدند .رای جمعآوری دادهها از
یک پرسشنامه محقق ساخته رای سنجش ویژگیهای جم یت ششناختی اسشتفاده ششد .شرای سشنجش پیششرفت
تحصیلی دانشآمززا از مقایسه تفاوت م د ا نیمسا او و دوم دو گروه استفاده شد .رای تحلیش دادههشا،
از آزمز آماری تی و تحلی واریان استفاده شد .نتایج نشا داد اه ی دو گروه از دانشآمززا در پیششرفت
تحصشیلی تفششاوت م نششیداری وجششزد دارد .ششدی م نششا اشه دانشششآمششززا اششار ر پیشششرفت تحصششیلی یشششتری از
دانشآمززا غیراار ر نشا دادند .اما ،ی دو گروه از دانشآمززا از نظر سازگاری اجتماعی تفشاوتی مششاهده
نشد .ه عالوه ،نتایج آزمز تحلی واریان دو طرفه نشا داد تأثیر اشار رد اشامپیزتر شر پیششرفت تحصشیلی دو
جن یکسا است و در هر دو جن مزجب افزایش پیشرفت تحصیلی میشزد .ای نتایج تلزیحات مهمی شرای
مدیرا و رنامهریزا در زمینه آمززش شیزه استفاده از اینترنت ه دانشآمززا دارد.
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مقدمه

تکنزهزژیهای جدید ،شرای ی فراهم نمزده اه افراد مختلش

شه خصشز

قششر جشزا شا افشراد و

مکا های سیار دور مرتبط میشزند و ه عبارت دیگر ،آمشززش و یشادگیری گسشترش سشیار یافتشه
است .انسا ها رای عقب نماند از پیشرفت و هماهنگ شد ا جها پیرامز خشزد ایشد مرتبشار در
حا یادگیری اشند تا از نزآوریها عقب نمانند ( .)Beer & Burrows, 2007آخشری آمارهشا از
ت داد اار را اینترنت در ایرا نشا میدهد اشه  14درصشد مشردم از اینترنشت اسشتفاده مشیاننشد.7
همچنی  ،ر اسا


آخری آمار ه دست آمده در مراز آمار ،پنج استا تهرا  ،اصفها  ،تبریز ،یشزد

و شیراز از حیث ضریب نفشز اینترنشت یششتری اشار ر را شه خشزد اختصشا

دادهانشد (Ghasem

).Zadeh, Shahrara & Moradi, 2007
دستیا ی ه اشامپیزتر و ششبکه جهشانی ،افشراد را شا انبشزهی از اطالعشات جدیشد و نششریههشای
اهکترونیکی رو ه رو میاند .ا تزجه ه طبی ت پیچیشده رسشانههشای اجتمشاعی ،انتظشار مشیرود شه
تدریج استفاده از اامپیزتر و دیگر ا زارهای قدرتمند از اجشزای الزم در تشدری

محسشزب ششزند.

یکی از ویژگیهای منحصر ه فرد اامپیزتر ،استفاده از شبکه است اه منجر ه اشاهش هزینشههشای
ارتباطات رای شناسایی دیگرا  ،افزایش اطالعات ،شناسایی منا ع آمززشی و نیز تسشهی ت شامالت
آینده فرد مشیششزد ( .)Berg, Bergaum & Christoph, 2007شا اسشتفاده از ایش تکنزهشزژی شه
امک انکهای اطالعاتی و رنامههای نرمافزاری میتزا درو

جدیدی را شا تزجشه شه نیازهشا و

عالیق دانشآمززا ارایه نمزد .در ای شیزه ،ساعات یادگیری محدود ه ساعات درسی نمیشزد و
دانشآمززا در هر ساعت از شبانه روز میتزانند شه منشا ع درسشی (منشا ع آنالیش ) و نشرمافزارهشای

یادگیری دسترسی داشته اششند .امشروزه ،اسشتفاده از اشامپیزتر و ششبکههشای اجتمشاعی 3شه تشدریج
قسمت زیادی از زندگی روزانه افراد ه خصز

دانشآمززا را اشغا ارده است و ششیزه ت امش

مردم ا یکدیگر را تغییر دادهاند ( .)Ellison et al., 2009اینترنت دنیای مجازی است اه شه افشراد
فرصت تجر ه شک خاصی از روا ط اجتماعی را میدهد اه در آ افراد حضشزر اجتمشاعی واق شی
ندارند .تحقیقات نشا میدهد اه دانشآمززا ا استفاده از اامپیزتر و اینترنشت عشالوه شر مسشای
آمززشی ،اطالعات زیادی را در اره دیگرا جستوجز میانند ).(Heiberger & Junco, 2011
 .7مراز مدیریت تزس ه ملی اینترنت
2. Electronic Journals
3. Social Networks
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استفاده از اامپیزتر ه طزر اهقزه میتزانشد شه دانششآمشززا شهعنشزا تسشهی اننشدههشای روا شط
اجتمششاعی نیششز امششک انششد ) .(Mazer, Murphy & Simonds, 2007دانشششآمششززا هنگششام
یادگیریهای آنالی عالوه ر آمززش میتزانند ا هشمسشاال خشزد آسشا تشر ارتبشاب رقشرار اننشد
دانشآمززا ه وسیله ت ام ا همساال و م لما و از طریشق

( .)Careerbuilder, 2008ه عالوه،
ه اشتراک گذاشت اطالعات مر زب شه ف اهیشتهشای فشز رنامشه ،رششد علمشی یششتری شهدسشت
میآورند ( .)Gemmill & Peterson, 2006محققا در پژوهشی نشا دادند اه دانشآمززا در
صزرت اسشتفاده از اشامپیزتر و اینترنشت مشیتزاننشد اطالعشات مشزرد نیشاز را حتشی قبش از رفشت شه
د یرسششتا  ،ششا یکششدیگر ششه اشششتراک گذارنششد ( .)Ko et al., 2006هششمچنششی  ،اسششتفاده علمششی
ازگفتوگزی آنالیش از طریشق ت امش شا دوسشتا در خشار از اشال

در  ،شه درک هدفمنشد

دانشآمززا امک میاند .محققا در پژوهشی تحت عنزا «مقایسه تشأثیر روش آمشززش مبتنشی
ر وب و آمززش مبتنی ر روش سنتی در یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی» نشا دادهانشد اشه
آمززش از طریق وب ه طزر قا مالحظهای در متغیر انگیزش و پیشرفت تحصشیلی دانششآمشززا
مؤثر زده است (.)Ashoori et al., 2014
رخی پژوهشها ،نتایجی مخاه

آرای اال ارایه نمزدهاند .ه عنزا مثشا  ،منصشزری (Mansouri,

) 2008در تحقیقی ه مقایسه تأثیر مدار

هزشمند و عادی ر مهارتهای تفکر انتقادی و انگیشزش

پیشرفت تحصشیلی دانششآمشززا مق شع متزسش ه تهشرا پرداختشه و نششا داده اسشت اشه میشانگی
مهارتهای تفکر انتقادی دانشآمشززا مشدار


هزششمند شاالتر از دانششآمشززا مشدار

عشادی

است؛ اما ،تفاوت م ناداری در انگیزه پیشرفت تحصیلی میا دانشآمززا مدرسه هزشمند و عشادی
مشاهده نکرده است.
عالوه ر ارتباب مزجزد ی استفاده از اامپیزتر و پیشرفت تحصشیلی ،یکشی دیگشر از متغیرهشای
مزرد تزجه محققا  ،در حی ه مسای آمززش و پرورش ،سازگاری اجتماعی دانششآمشززا اسشت.
سازگاری اجتماعی دانشآمززا  ،همزاره مزرد تزجه سیاری از پژوهشگرا در سراسر جها شزده
است ( ،)Pasek, More & Hargittai, 2009زیرا سازگاری اجتماعی در محیط د یرسشتا  ،یکشی
از ف اهیششتهششای مهششم در حششا

هششزر زرگسششاهی اسششت اششه مزفقیششت در تحصششی و فراتششر از آ را

پششیش ینششی مششیان شد .محققششا نشششا دادهانششد اششه اینترنششت اثششرات مثبتششی ششر سششازگاری اجتمششاعی
دانشآمززا دارد .ه خصز

مزاق ی اه آنها ا فشارهای ناشی از تغییشر محشیط مزاجشه مشیششزند
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دانششآمشززانی اشه قبش از

) .(Leander & McKim, 2003رخی پژوهشگرا ا هار نمزدهانشد،
رفت ه د یرستا  ،اقدام ه ایجاد شبکهای از هماالسیها مشیاننشد ،شا اسشتر

تجر شه د یرسشتا و

ورود ه دنیای جدید هتر سازگار میشزند ) .(Bosch, 2009ه عنشزا مثشا  ،دانششآمشززا اشره
جنز ی ساا آمریکا هنگشامی اشه شا مزق یشت مبهمشی مزاجشه مشیششدند شا دانششآمشززا اششزر
خزدشا مرتبط میشدند و ای ارتباب شبکهای ه آنها امک مشیاشرد شا تفشاوتهشای فرهنگشی و
محیط جدید هتر سازگار شزند ).(Kim et al., 2006
رانشی و تشرو  -گشزردو ) ،)Ranney & Troop-Gordon, 2012سشازگاری اجتمشاعی را
فرآیندی میداننشد اشه در آ دانششآمشززانی اشه مششکالت سشازگاری اجتمشاعی در د یرسشتا را
گزارش میدهند ،سیار ششبیه اسشانی هسشتند اشه از احسشا

تنهشایی ،اضش راب و افسشردگی رنشج

مشی رنشد .راش و همیلتشز ) ،(Rausch, & Hamilton, 2006سشازگاری اجتمشاعی را فرآینشدی

میدانند اه از طریق ا شراز رضشایت دانششآمشززا از ایفیشت اطالعشات دریافشت ششده از م لمشا ،
اارمندا و همساال  ،قا اندازهگیری است .سیاری از محققا در زمینه آمشززش دانششآمشززا ،
اقدام شه ررسشی نقشش عزامش مت شدد ،در پشیش ینشی سشازگاری اجتمشاعی دانششآمشززا نمزدنشد
) .)Williams, 2006م اه ات مت دد زاینز ،الدورث ،ویسبرگ و واهبرگ (Zins, Bloodworth,

) Weissberg & Walberg, 2004نشا داده است اه دو متغیر عملکشرد تحصشیلی و روا شط شی
فردی ( ه عنزا مثا  ،م اشرت ا همساال و م لما و ت داد دوسشتا ) ،در پشیش ینشی سشازگاری و
تداوم آ نقش مهمی دارند .در شرایط انزنی استفاده از اامپیزتر ،یکی از عزاملی است اه هشر دو
متغیر (عملکرد تحصیلی و روا ط شی فشردی) را تحشت تشأثیر قشرار داده و نظشرات متفشاوتی نیشز در
ای  اره ارایه شده است .شه عنشزا مثشا  ،رخشی محققشا اسشتدال نمزدنشد ،اسشتفاده از اشامپیزتر و
شبکههای اجتماعی ه پیشبرد عملکرد تحصیلی و سازگاری دانشآمززا منجشر مشیششزد و رخشی
هم استفاده از اامپیزتر و شبکههای اجتماعی را ه عنزا مان ی رای عملکرد تحصیلی و سشازگاری
اشر اردنشد .ااهتیشاال -هینشز ،هینتشزن و ریمشپال (Kaltiala-Heino, Lintonen & Rimpelä,

) 2004در پژوهشی نشا دادند اه استفاده از اامپیزتر و ه تبع آ اینترنت شا عملکشرد تحصشیلی و
سشازگاری دانششآمشززا را شه منفشی دارد .سشاالوی ،اارسشز و نلسشز & (Salaway, Caruso

) Nelson, 2008ا هار نمزدنشد ،هشر چشه دانششآمشززا مشدت زمشا یششتری صشرف ششبکههشای
پشژوهشهشای دیگشر

اجتماعی نمایند ،عملکرد پایی تر تحصیلی و سازگاری امتری نشا میدهند.
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دانشآمززانی اه از اینترنت و ف آوریهشای ارتبشاطی دیگشر اسشتفاده مشیاننشد ،در

نشا دادند اه
مقایسه ا دانشآمززانی اه از ای ف آوری استفاده نمشیاننشد ،سشازگاری امتشر و افشت تحصشیلی
یششتری داششتهانشد ) .(Cheung, Chiu & Lee, 2010سشاالوی و همکشارا (Salaway et al.,

) 2008در م اه ه ای طزهی نشا دادنشد اشه اسشتفاده طشزالنی مشدت از رایانشه شهخصشز
مزجب افزایش افسردگی و احسا

اینترنشت

تنهایی شده و ای دو عام شه طشزر غیرمسشتقیم شر سشازگاری

اجتماعی فرد تأثیر منفی میگذارند.
شر خشالف دیششدگاه محققشا شاال ،رخششی محققشا دیگشر (Stephens, Fryberg Markus,

) Johnson & Covarrubias, 2012ا هار نمزدند ،یک چهارم دانشآمززا  ،استفاده از اامپیزتر
و ه تبع آ اینترنت را رای مزفقیت تحصیلی خزد ا ارزش یا سیار ارزشمند ار نمزدنشد .تشری و
تزنر ) (Terri & Towner, 2011در پژوهشی تشأثیر اسشتفاده علمشی دانششآمشززا از اشامپیزتر و
اینترنت را مزرد تأاید قرار دادند و ا هار نمزدند ،سشیاری از دانششآمشززا مزفشق ،قبش از ششروق
تحصی از اینترنت ه عنزا وسیلهای جهت حفظ ارتبشاب شا دوسشتا و آششنایی شا درو

اسشتفاده

دستهای از محققا ا هار اردند اه م اشرت علمی آنالی دانشآمززا شا یکشدیگر حتشی

اردند.
ممک است ،یششتر از م اششرت چهشره شه چهشره شه پیششرفت آنهشا امشک انشد زاینشز ،شالدورث
ویسبرگ و واهبرگ ) (Zins, Bloodworth, Weissberg & Walberg, 2004نیز در م اه شهای
نتایج محققا در اره نقش اامپیزتر در افزایش مهارتهای ح مسأهه ،تفکر انتقادی ،رششد آگشاهی
اجتمششاعی و اعتمششاد ششه نف ش  ،احسششا

اسششتقال در یششادگیری و افششزایش تششزا اششار گروهششی در

یادگیرندگا را مشزرد تأایشد قشرار دادنشد .اهبتشه ،سشیاری از محققشا تأایشد دارنشد اشه سشازگاری
اجتماعی ه طزر مثبت ا هر دو فااتزر؛ ی نی ،مقدار زما صرف شده شا دوسشتا و ت شداد دوسشتا
دانشآمززا مرتبط می اشد ).(Miniwatts, 2011
هذا ،ا تزجه ه مغایر زد نتایج پشژوهشهشای محققشا در شاره اسشتفاده از اشامپیزتر و را شه آ شا
پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتماعی و نیز میزا االی دانشآمشززا اشار ر اینترنشت در اششزر،
در پژوهش حاضر پرسشهایی ه ای شرح ررسی شد.
 .7آیا ی پیشرفت تحصیلی و سشازگاری اجتمشاعی دانششآمشززا د یرسشتانی اشار ر اینترنشت شا
دانشآمززا غیراار ر اینترنت تفاوت وجزد دارد؟
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 .آیا ی پیشرفت تحصیلی دخترا و پسرا د یرستانی اار ر اینترنت ا دانشآمشززا غیراشار ر
اینترنت تفاوت وجزد دارد؟
روش

در ای پژوهش علی -مقایسهای ،استفاده از اامپیزتر و اینترنت متغیر مسشتق  ،پیششرفت تحصشیلی و
سازگاری اجتماعی متغیر وا سته محسزب میشزد .جام ه آماری پژوهش شام الیه دانششآمشززا
 71-71ساهه زد .ای دانشآمزز در سشا دوم دوره متزسش ه ششهر تهشرا در سشا  7313مششغز
دانشآمزز دختر و پسر دوم د یرسشتا در گشرایشهشای

تحصی زدند .حجم نمزنه پژوهش را 044
علزم انسانی ،علزم تجر ی و ریاضی در مناطق  0و  5تهرا تشکی دادند .دانشآمززا غیراار ر شا
دانشآمززا اار ر ه ششیزه همتاسشازی ( شر اسشا

استفاده از روش نمزنهگیری تصادفی طبقهای و
س  ،جن  ،رشته تحصیلی و طبقه اجتماعی اقتصادی) انتخاب شدند .دی صشزرت اشه در مرحلشه
او دو من قه شهر تهرا انتخاب شد و در مرحله دوم از هر من قه چند د یرستا مششخ
در ادامه ،از هر د یرستا ه تفکیک هر سه رشته تحصشیلی ،یشک اشال

گردیشد.

رگزیشده ششد .در مرحلشه

دانشآمزز دختشر (رششته ریاضشی ،علشزم تجر شی  ،علشزم

دانشآمزز پسر و 44

سزم ،مجمزعار44
انسانی و اار ودانش) انتخاب شدند اه از میا آنهشا  44نفشر غیراشار ر اینترنشت (دارای اشامپیزتر
شخصی در منز نبزدند و در طز سا جاری از اینترنت و شبکه استفاده نکرده زدنشد) و  44نفشر
نیز دانشآمززانی زدند اه از اینترنت استفاده میاردند .سپ  ،پرسشنامهها میا آنها تززیشع ششد.
در جدو  ،7تززیع فراوانی نمزنه آماری ه تفکیک جنسیت ،م د  ،رشته تحصشیلی ،تحصشیالت و
شغ واهدی آورده شده است.
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جدول  .1توزیع فراوانی نمونه آماری به تفكیک جنسیت ،رشته تحصیلی ،معدل ،تحصیالت و شغل والدین

متغیر
جنسیت
رشته
تحصیلی
وض یت
ماهکیت
اامپیزتر

طبقه
دختر
پسر
ریاضی
تجر ی
انسانی

فراوانی
44
44
744
744
744

درصد
54
54
5
5
5

فراوانی درصد
طبقه
متغیر
0
75
ی سزاد
5
42
سیک
تحصیالت
31
701
دیپلم
مادر
5
هیسان و االتر 4
3
77
نامشخ

اار و دانش

744

5

ی سزاد

5

0

دارای اامپیزتر شخصی

44

54

سیک

712

0

دو اامپیزتر شخصی

44

54

دیپلم

700

31

1

75

77
353
04
1
1
750
5
7

3
22
74

متغیر
مد
نیمسا او

مد
نیمسا دوم

طبقه
ریاضی
تجر ی
انسانی
اار و دانش
ریاضی
تجر ی
انسانی
اار و دانش

انحراف
میانگین
استاندارد
4/1
71/ 5
4/55
70/3
4/20
7 /01
4/51
7 /01
7/3
71/ 5
7/2
70/51
7/1
73/ 7
7/5
70/7

تحصیالت
پدر
هیسان

شغ
مادر
شغ
پدر

و االتر

نامشخ
خانه دار
شاغ
نامشخ
آزاد
دوهتی
یکار
نامشخ

51
32
3

پرسشنامههای استفاده شده در ای تحقیق شام پرسشنامه محقق ساخته و پرسششنامشه سشازگاری
دانشآمززا د یرستانی زد.
الف .پرسشنامه محقق ساخته :ای پرسشنامه حاوی سؤاالتی اسشت اشه ششام  ،ویژگشیهشای جم یشت
شناختی آزمزدنی (جن  ،رشته تحصیلی ،م شد الشی نیمسشا او ونیمسشا دوم و ششغ و میشزا
تحصیالت واهدی ) می اشد .همچنی  ،سؤاالتی در مشزرد اسشتفاده از ششبکه و اشامپیزتر (اسشتفاده از
اینترنت در طز سا جاری ،ساعات اسشتفاده از اشامپیزتر ،نشزق ششبکههشای مشزرد اسشتفاده) در آ
م رح شده است.
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ب.پرسشنامه سازگاري دانشآموزان دبیرستانی :پرسشنامه سشازگاری دانششآمشززا د یرسشتانی (گشروه
سنی  70 -72سا ) تزسط سینها و سینگ ) (Sinha & Singh, 2005در دانششگاه پانتشا هندوسشتا
تدوی شده و تزسط نزری ترجمه شده است .پرسشنامه دارای  14سؤا می اشد و سؤاالت آ شه
صزرت له و خیر طراحشی گردیشده است .در ای پرسشنامه رای پاسخهای نششانگر سشازگاری در
هششر سششه حششززه نمششره صششفر و در غیششر ایش صششزرت نمششره  7منظششزر مشششیگشششردد .ایش پرسشششنامششه،
دانشششآمششززا ششا سشششازگاری خشششزب را از دانششششآمشششززا ضششش ی

در سشششه حشششززه سشششازگاری

اجتماعی ،هیجانی و تحصیلی (هر حززه حاوی  4سؤا است) ،جدا میانشد .پشژوهش حاضشر ،شا
تأاید ر زیر مقیا

سشازگاری اجتماعی صشزرت گرفتشه اسشت .روایشی ایش پرسششنامشه از طریشق

همبستگی ا فرم مزازی (پرسشنامه شخصیتی ااهیفرنیشا)  4/13گشزارش ششده اسشت .افششار نیااشا
) (Afshar Niyakan, 2002ا استفاده از روش ازآزمایی و شا فاصشله زمشانی یشک تشرم تحصشیلی
رای زیر مقیا های آزمز سازگاری ،ای ضرایب پایایی را اعالم ارده است :سشازگاری عشاطفی
( ،)4/10سازگاری اجتماعی ( )4/13و سازگاری آمززشی(.)4/11
یافتهها

سؤال اول پژوهش :آیا ی پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتمشاعی دانششآمشززا د یرسشتانی اشار ر
اینترنت ا دانشآمززا غیراار ر اینترنت تفاوت وجزد دارد؟
جدول  .1مقایسه میانگین نمرات سازگاری و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان به تفكیک کاربر و غیرکاربر

کاربر

غیرکاربر

درجه

سطح

آزادی

معنیداری

سشازگاری اجتماعی

1/1

3/04

1/50

1/ 1

- 4/ 0

312

4/27

سشازگاری هیجانی

5/17

3/7

5/14

3

4/4

312

4/12

سشازگاری تحصیلی

1/27

/20

1/13

/14

4/0

312

4/7

سشازگاری (ا )

4/41

1/13

4/00

1/ 1

4/5

312

4/14

4/00

/75

4/27

7/50

7/11

312

4/45

متغیرها

پیشرفت تحصیلی (تفاوت
میانگی دو نیمسا )

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف

t

معیار
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اطالعات جدو

ر اسا

 ،مشاهده میشزد اه  tمحاسبه شده رای همه زیرمقیا های سشازگاری

امتر از  tجدو است .ای نتایج نشا میدهند اه ی دوگروه دانشآمززا غیراار ر و اشار ر در
سازگاری الی ،اجتماعی ،تحصیلی و هیجانی تفاوتی وجزد ندارد؛ ی نشی ،اسشتفاده از اشامپیزتر شر
سازگاری دانشآمززا تأثیری ندارد .اما ،از نظشر پیششرفت تحصشیلی شی دو گشروه دانششآمشززا
غیراار ر و اار ر تفاوت م نیدار وجشزد دارد؛ ی نشی ،اسشتفاده از اشامپیزتر شر پیششرفت تحصشیلی
دانشآمززا تأثیر دارد .زیرا ،از نظر آماری  tمحاسشبه ششده ( )7/11شزرگتشر از  tجشدو ()7/11
است .دی م نا اه دانشآمززا اار ر پیشرفت تحصیلی یشتری از دانشآمشززا غیراشار ر نششا
دادند.
سؤؤؤال دوم پؤؤژوهش :آیششا ششی پیشششرفت تحصششیلی دختششرا و پسششرا د یرسششتانی اششار ر اینترنششت ششا
دانشآمززا غیراار ر اینترنت تفاوت وجزد دارد؟

جدول  .3میانگین و انحراف استاندارد تفاوت میانگین دو نیمسال دانشآموزان به تفكیک جنس و استفاده از
کامپیوتر

دانشآموزان کاربر
جنسیت

میانگین

انحراف
استاندارد

دانشآموزان غیرکاربر
میانگین

کل

انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

پسر

4/1

7/51

4/21

/01

4/17

/41

دختر

4/14

7/5

4/12

7/12

4/30

7/10

ا

4/27

7/55

4/00

/75

4/13

7/72

جدول  .1نتایج آزمون تحلیل واریانس دو طرفه در مورد اثر کامپیوتر و جنسیت در پیشرفت تحصیلی

منابع تغییر
دانشآمزز اار ر

مجموع

میانگین مجموع

درجه

مجذورات

مجذورات

آزادی

F

سطح
معنیداری

324/ 0

73/11

315

3/11

4/45

جن

1 5/0

37/22

7

1/ 2

4/47

تقا اار ر ر اامپیزتر و جن

350/3

77/15

7

3/0

4/45

7351/10

51/ 1

311

-

-

خ ا
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چنانچه در جدو  ،0مشاهده میشزد ،میزا  Fمحاسبه شده در مشزرد اثشرات اشامپیزتر شا درجشات
آزادی  7و  311را ر ا  3/11می اشد اه در مقایسه ا  Fجدو ( )3/20زرگتر است اه از هحاظ
آماری در س ح  P< 4/45م نیدار می اشد .همچنی  ،میزا  Fمحاسشبه ششده در مشزرد جنسشیت شا
درجات آزادی  311را ر است ا  1/ 2است اه در مقایسه ا  Fجدو ( )1/13زرگتر اسشت و از
هحاظ آماری در س ح  P< 4/47م نیداری مشی اششد .نشا رای  ،مشیتشزا نتیجشه گرفشت اشه تشأثیر
اار رد اامپیزتر ر پی شرفت تحصیلی دو جن

یکسشا اسشت و در هشر دو جشن

مزجشب افشزایش

پیشرفت تحصیلی میشزد.
بحث و نتیجهگیري

هدف از پژوهش حاضر ،مقایسه سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصشیلی در دانششآمشززا اشار ر
اینترنت و غیراار ر اینترنشت شزد .نتشایج پشژوهش نششا داد اشه دانششآمشززا اشار ر از پیششرفت
تحصیلی یشتری نسبت ه دانشآمززا غیراار ر رخزردار هستند .ای نتایج ا یافتشههشای پشژوهش
همسشز مشی اششد .شر اسشا
اهیسز  ،المپ و استنفیلد ) (Ellison, Lampe & Steinfield, 2009
نتایج پژوهش ای محققا  ،دانشآمززانی اه در مدرسه از اشامپیزتر اسشتفاده مشیاننشد ،نسشبت شه
دانشآمززانی اه از اامپیزتر استفاده نمیانند ،عملکرد تحصشیلی شاالتری دارنشد .زیشد و اهیسشز
) (Boyd & Ellison, 2007نیز ا هار نمزدند در مزق یتهشایی اشه دانششآمشززا شا سشایتهشای
اجتماعی ،تر یتی و آمززششی مشرتبط ششزند ،اسشتفاده از اشامپیزتر و روا شط آنالیش اعشث افشزایش
همکاری و پیشرفت در مسای علمی میشزد.
نتایج پژوهش حاضر ،ا نتایج تحقیق یسر ،ایسلر و ارات و زنزا & (Bessière, Kiesler, Kraut

) ،Boneva, 2008امیدوار و صارمی ) (Omidwar & Saremi, 2002متفاوت می اشد .ای دسته
از محققا در م اه های نشا دادند ،اار رانی اشه قسشمت عمشده وقشت خشزد را شا اینترنشت سشپری
میانند ،م مزالر در پیشرفت تحصیلی دچار مشک میشزند .همچنی  ،استفاده از اامپیزتر و روا ط
آنالی ر زندگی خانزادگی آنها تأثیر منفی میگذارد .زیرا ،آنها زما امتری شا خشانزاده صشحبت
میانند و احسا

تنهایی و افسردگی و امبزد عزت نف

در آنها یششتر اسشت .در تبیشی مغشایرت

نتایج پژوهش حاضر ا نتایج یسر و همکارا و امیدوار و صارمی میتزا گفت ،اار را ه دالیش
متفاوتی از شبکههای مختل

استفاده میانند و ازدههای متفاوت ستگی ه ششیزه اسشتفاده آنهشا از
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شبکهها دارد .در شرای ی اشه دانششآمشززا شرای مقاصشد علمشی از اشامپیزتر و اینترنشت اسشتفاده
میانند ،چنی اار ردی ه سازگاری و پیشرفت تحصیلی یشتر آنها امک میانشد .شه خصشز
در مزق یتهایی اه استفاده از اامپیزتر و اینترنت منجر ه صحبت ارد و تبشاد نظشردر در مشزرد
تکاهی

االسی و یا اال ها هطزر الی میشزد .روا ط آنالی ا دانشآمززا دیگشر ،فرصشت را

رای تمراز ر ت امالت پایدار و طزالنی مدت در مزرد مسای علمی فراهم ارده و شه طشزر شاهقزه
آنها را رای ایجاد دوستی و تباد ا سایر دیدگاهها ،قادر میسازد (Cairns, Leung, Buchanan

) .& Cairns, 1995زیشرا ،اسشتفاده علمشی از ششبکههشای مختلش

جشذا یت و تنشزق علمشی شرای

دانشآمززا فراهم نمزده و اعث ف ا ارد و افزایش یادگیری در آنها میشزد .ای مزضشزق شه
نز ه خزد اعث افزایش انگیزه تحصیلی در دانشآمززا اار ر شده و از یعالقگی آنها نسشبت شه
تکاهی

جلزگیری میاند.

یافته دیگر پژوهش حاضر ،نشا داد اه شی دو گشروه از دانششآمشززا اشار ر و غیراشار ر در
سشازگاری اجتمشاعی تفاوت م نیداری وجزد ندارد .نتایح پژوهش حاضشر ،هماهنشگ شا محققشانی
است اه ا هار نمزدهاند ،استفاده از اامپیزتر ه تنهایی تأثیری ر سشازگاری اجتمشاعی افشراد نشدارد.

مزضزق استفاده از اامپیزتر و سازگاری اجتماعی ،یکشی از مباحشث چشاهش رانگیشز میشا محققشا
است .رخی از محققا ( )Wilson, Fornasier & White, 2010ر ای عقیدهاند اشه اسشتفاده از
شبکههای ارتباطی فرصت زیادی رای گسترش علشم فشراهم نمشزد؛ امشا ،از طشرف دیگشر ،شه دهیش
ااهش ت امالت رو در رو ،نگرانیهایی در جهت ااهش مناسشبات انسشانی ایجشاد اشرده اسشت .شه
عنشزا مثشا  ،هینشدر و مشکاشیم ( ،)Leander & McKim, 2003ا هشار نمزدنشد اشه اسشتفاده از
اامپیزتر منجر ه ام شد ت ام اجتماعی فرد ا دیگرا خصزصار افراد خشانزاده مشیگشردد .چنشی
افرادی زما یشتری را در تنهایی و زما امتری را ا خانزاده و دوستا سپری مشیاننشد .ااهتیشاال-
هینشز ،هینتشزن و ریمشپال ) (Kaltiala-Heino, Lintonen & Rimpelä, 2004نیشز در م اه شهای
دریافتند اه آ دسته ازاار را اامپیزتر اه قسمت عمده روز خزد را ا اینترنت سشپری مشیاننشد،
ال در سشازگاری اجتمشاعی دچشار مششک شزده و از احسشا
م مز ر

ناخزششایندی رخزردارنشد .ایش

محققا استفاده از اامپیزتر را اعث شه وجشزد آمشد انشزواطلبشی ،افسشردگی و اشاهش سشازگاری
اجتماعی میدانند .در مقا

رخی دیگر از محققا ر ای عقیدهاند ،اه استفاده از اشامپیزتر اعشث
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روانی خزشایند در افراد مشیششزد (Terri & Towner,

).2011
در تبیی مغایرت ای یافتهها میتزا گفت ،چگزنگی تأثیرپذیری یک فشرد و تشأثیر مثبشت و منفشی
اامپیزتر ر سازگاری افراد ه دالی ورود آنها شه اینترنشت و متغیشرهشای شخصشی سشتگی دارد .شه
عنزا مثا  ،افرادی اه زمینه افسردگی و گزشهگیری دارند ،در خزد احسا
ا اشخا

نیاز ه تما

و را شه

دیگر نمیانند .آنها اامپیزتر را جانشی دوستا و همکارا خزد نمزده و ه طزر اامش

از دیگرا انارهگیری میانند ( .)Boyd & Ellison, 2007اما ،استفاده از اامپیزتر در یشک فشرد
رو گرا نه تنها اعث افسردگی نمیشزد؛ لکه ،اعث هبزد روا ط اجتمشاعی وی ششده و منجشر شه
اسب اطالعات مفیدی از اامپیزتر میشزد ).(Lampe, Ellison & Steinfield, 2006
یافته دیگر پژوهش حاضر ،در اره تأثیر متغیر جنسیت راار رد اامپیزتر و را ه آ ا پیششرفت
تحصیلی زد .نتایج ای پژوهش نشا داد اار رد اامپیزتر در هر دو جن
میشزد .ای نتایج همسز ا پژوهشهایی است اه ر اسا
نتیجه گرفت اه یک جن

اعث پیشرفت تحصشیلی

م اه ات تحقیقی نشا دادند ،نمیتشزا

ر اثر استفاده از اشامپیزتر پیششرفت تحصشیلی امتشری از جشن

دارد ) .(Bosch, 2009یک تبیی احتماهی از چنی یافتهای ای است اه هر دو جن
ه امکانات دسترسی داشته و رخزرداری از امکانات یکسا در هر دو جن

دیگشر

ه یک میزا

منجر ه پیشرفت ششده

است.
در پایا اید خاطر نشا نمزد ،یافتههای پژوهش حاضشر در زمینشه اسشتفاده از اشامپیزتر و ششبکه از
نتیجشهگیشری ق شی نیازمنشد

خزدگزارشیدهی دانشآمززا ه دست آمده است.

طریق پرسشنامه
تحقیقات یشتر از جمله گردآوری اطالعشات از طریشق مصشاحبه و مششاهده از الیشه دانششآمشززا
است .ه عالوه ،ا تزجه ه ام زد ت داد نمزنهها و محدود ششد نمزنشه شه یشک گشروه سشنی ،در
ت میم ای نتایج ه جام های زرگتر اید احتیاب نمزد .ا ایش حشا نتشایج حاصش از ایش پشژوهش
نشا دهنده مزفقیت تحصیلی نسبی اار را است .اگر چه ه عقیده رخی محققا ا زار تکنزهشزژی
جمشع نشدی

میتزاند ،نقش دوگانهای در پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتمشاعی شازی انشد .امشا،
نظرات محققا نشا میدهد ،اگر دانشآمشززا از اشامپیزتر و ششبکههشای اجتمشاعی در اشال
خار از اال

و

ه عنزا یک وسیله رسمی و غیررسمی آمززشی استفاده نمایند ،ای مزضشزق هشم
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 آنهشا نگشرشهشای مثبشتتشری،منجر ه پیشرفت تحصیلی یادگیرندگا میشزد و هم اعث میشزد
.)Hill & Heiberger, 2012( نسبت ه ف اهیتهای آمززشگاهی پیدا انند
،رسانههای گروهی نظیر اینترنت از عزاملی محسزب میشزد اه میتزاند در هشدایت

نظر ه ای اه
آ نیشز مشیتزانشد

تر یت و اال رد ش زر اجتماعی دانشآمززا نقش مؤثری ایفا اند و شرعک
:شزد هذا پیشنهاد می. میتزاند اعث گمراهی و انحراف شزد،اتفا یفتد؛ ی نی

 جهت ااهش اثرات منفی استفاده از ششبکههشای اجتمشاعی و رسشید شه دیشدگاهی من قشی و
.ای ه اقشار جزا و در حا تحصی آمززش داده شزدع ینانه سزاد رسانه واق

هایی تشکی گردند و دانشآمززا را جهت استفاده از شبکههشای اجتمشاعیگروه

 در مدار

اننشده وها م لم مشیتزانشد نقشش هشدایت در ای گروه.علمی و شبکههای مفید آمززش دهند
.راهنمایی اننده در جریا یادگیری داشته اشد
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